Het Start-up plan

U wilt een onderneming starten, herkent u
onderstaande vragen?
• Ik krijg veel uiteenlopende, vaak goed bedoelde,
adviezen. Welk advies past mij?
• Welke juridische vorm moet ik kiezen?

Hoe werkt dat?
1.
2.
3.
4.

Eenmanszaak, VOF of B.V.?
• Wat is mijn verdienmodel? En hoe sluit dat aan
bij mijn persoonlijke vaste lasten?
• Hoe schrijf ik mijn businessplan?
• Hoe kan ik een financiering krijgen? En welke
vorm past dan het best? Banklening, crowd
funding, etc.?
• Wat moet ik verder nog allemaal doen?
Verzekeringen, Administratie etc.?
Herkent u zich in deze vragen? Heeft u andere?
Bij Oopen hebben we daar een oplossing voor:

Het ‘start-up plan’
Met het start up plan bent u in de
gelegenheid om zelf aan het stuur te blijven
en toch over de kennis te kunnen
beschikken waar u op dat moment behoefte
aan heeft.

5.
6.

Sparren over het plan wat u voor ogen heeft.
Advies over hoe het plan uit te werken
(business plan.)
Helder weergeven van financiële prognoses.
Tips & Tricks bij uiteenlopende onderwerpen
(KvK, Belastingdienst, administratie etc.)
Wat zijn de fiscale aspecten ?
Regelen van eventuele financiering voor de
noodzakelijke investeringen.

Wat doen we?
We plannen samen een afspraak van ongeveer
een uur. In dit gesprek bespreken we uw plan
zodat wij een zo goed mogelijk beeld krijgen.
Op basis van dit gesprek maken wij een kort en
bondig advies aangaande de vervolgstappen.
Wanneer u dit plan in handen heeft kunt u
beslissen of u het de moeite waard vindt om met
Oopen uw traject in te gaan.
De investering?
U wilt natuurlijk vooral in de beginfase zo min
mogelijk kosten maken. Echter het risico dat u
loopt op specifieke vlakken in uw kennis tekort
te schieten is er natuurlijk ook.
Speciaal voor startende ondernemers hebben
wij de formule “€ 1,-- per minuut.”

Oopen is een netwerkorganisatie van
interim en consulting professionals. De
kernactiviteiten richten zich op veranderen
en verbeteren van organisaties.
Dat doen wij door advieswerk of door
inschakeling van een interim manager. In de
Oopen community en het bredere netwerk
van Oopen opereren tal van ervaren en
gedegen professionals.
Visie
Oopen is open en transparant. Wij denken vanuit
ruimte, niet vanuit beperking. In ons werk sturen
wij niet zozeer op het geven van antwoorden,
maar vooral op het stellen van de juiste vragen.
Dat inspireert en genereert creativiteit.
De Oopen professional
Een kort profiel van de Oopen professional:

Waaraan herken je een Oopen professional?
Aan het plezier waarmee hij/zij zijn of haar werk
doet. Aan de frisheid en openheid waarmee hij/
zij ‘de wereld in kijkt’ en aan de manier waarop
vraagstukken benaderd worden.
Altijd een vraag en de vraag daarachter, geen
schijnzekerheden, zoekt naar de andere kant, of
ook de achterkant van het gelijk. Hij/zij weet dat
er meer waarheden zijn dan die ene, is creatief
en inspireert.
Een Oopen professional toont passie, compassie
en verrast. Maar ook: no-nonsense, productief,
effectief en efficiënt. Geen torenhoge tarieven,
dikke rapporten en niet uitvoerbare adviezen.
Altijd bereid de handen uit de mouwen te steken
en mee te helpen. Staat altijd klaar en leeft mee:
Parttime ingehuurd? Fulltime betrokken!

•

door de wol geverfd, ervaren en vaardig;

•

ervaring opgedaan in sr. management- en
adviesfuncties;

•

werkzaam geweest in diverse branches,
van bedrijfsleven, tot zorginstellingen en
overheidsorganisaties;

•

spreekt de taal van directie en
management en medewerkers;

•

resultaatgericht, maar tegelijk ook een
sterke People-manager.

Oopen
Verzetsstrijderspark 10
7316 CM Apeldoorn
www.oopen.nu

Belangstelling:
Neemt contact op via info@oopen.nu of kijk op
onze website: www.oopen.nu

